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A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ „Parkoló” nyári sza-
badidős programja minden 
kedden, csütörtökön és pén-
teken várja a vakációzó gye-
rekeket. Az első gyalogtúra 
Érdligeten volt. Először az 
1956-os emlékhelyet kerestük 
fel, aztán folytattuk utunkat az 
érdligeti római katolikus temp-
lomhoz, az 1848-as emlékmű 
és az idősek otthona udvarán 
lévő Virágot nyújtó kislány, az 
érdi szobrász Domonkos Béla 
alkotásának megtekintésével. 
A Szidónia-hegyen megnéztük 
a kaptárfülkét az Árvalányhaj 
utcában. A Kutyavári romnál 
megpihentünk, és Szendefi 
Márton kis történelmi előadást 
tartott, majd az íjászat rejtelme-
ibe is beavatta a jelenlévőket.

Az érdligeti gyalogtúra utol-
só állomása a Jó szomszédság 
könyvtár volt, ahol a könyv-
tárosnő mesélt Csuka Zoltán 
életéről, megmutatta egykori 
lakását, emléktárgyait, írógépét, 
könyveit, műfordításait. Csuka 
Zoltán József Attila-díjas költő, 
műfordító háza udvaráról, az 
ő keze által ültetett gyümölcs-
fák árnyéka alól indultunk 
haza, élményekben gazdagon. 
Érdliget néhány nevezetességét 
ez alatt a rövid idő alatt megis-
mertük, a gyalogtúra közelebb 
hozta a várost, annak értékeit és 
szépségeit.

A második kirándulás cél-
pontja Budapesten a Fővárosi 
Állatkert volt, és természe-
tesen a Hősök terét, valamint 
a Városligetet is megnéztük. 

Idén  július 1-től a tizennyol-
cadik életévét betöltött azonos 
nemű élettársak a kapcsolatukat 
bejegyzett élettársi kapcsolat-
ként tehetik hivatalossá. A felek-
nek az anyakönyvvezető előtt 
két tanú együttes jelenlétében 
kell kijelenteniük, hogy bejegy-
zett élettársi kapcsolatot kíván-
nak létesíteni, amely kijelentést 
az anyakönyvvezető a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok anyaköny-
vébe bejegyez.

Kérdés, természetesen, hogy 
ettől kezdve mi változik, vagy 
– kicsit szakszerűbben – ennek 
a bejegyzésnek milyen joghatá-
sai vannak? Nos, a  házasság és 
a bejegyzett élettársi kapcsolat 
joghatásait tekintve azonos a 
Csjt.-ben szabályozott vagyon-
jogi, a lakáshasználat rendezése, 
egymással és a rokonokkal szem-
ben fennálló tartási kötelezett-
ség, valamint az élet más terüle-
teit szabályozó jogszabályokból 
eredő jogok és kötelezettségek 
vonatkozásában – így például 
egészségügyi, társadalombizto-
sítási, szociális, munkajogi ked-
vezmények, jogosultságok dön-
tési jogok, tanúvallomás megta-
gadásának joga stb. A bejegyzett 
élettársak a házastársakéval azo-
nos pozícióban vannak az örök-
lési jog tekintetében is. 

Eddig az azonosságok – létez-
nek azonban jelentős különbsé-
gek is a házastársak és a bejegy-
zett élettársak között, mégpedig 
az örökbefogadás, az emberi 
reprodukció, az apasági vélelem 
és a névviselés vonatkozásában. 

Ezek közül az örökbefogadás és 
a névviselés területét érdemes 
kiemelni. A bejegyzett élettársak 
közösen nem fogadhatnak örök-
be gyermeket és az egyik bejegy-
zett élettárs a másik, az élettársi 
kapcsolatba bevitt gyermekét 
sem fogadhatja örökbe.

Még egy különbség: a házastár-
sak eldönthetik, hogy a házasság 
megkötését követően részben 
vagy egészben megtartják-e saját 
nevüket, illetve ugyancsak rész-
ben vagy egészben felveszik-e 
házastársuk nevét. A bejegyzett 
élettársaknak ilyen választási 
lehetőségük nincs: ők nem vehe-
tik fel egymás nevét. A bejegy-
zett élettárs a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésekor volt férje 
nevét a házasságra utaló toldás-
sal („-né”) nem viselheti tovább, 
és amennyiben a bejegyzett 
élettársi kapcsolata megszűnik, 
akkor sem éled fel ez a joga. 

Természetesen ez a fajta 
kapcsolat sem minden esetben 
örökéletű. A bejegyzett élettársi 
kapcsolat is megszűnhet, például 
az egyik bejegyzett élettárs halá-
lával, bírósági felbontással vagy 
a közjegyző általi megszüntetés-
sel. A házasság megszűnésének 
eseteivel ellentétben a bejegy-
zett élettársi kapcsolat tehát 
megszűnhet azáltal is, hogy azt 
a közjegyző megszünteti – de 
mikor jogosult erre? Egyebek 
mellett erről lesz szó írásunk 
következő részében.

Dr. Kacsarovszky Csilla  
ügyvéd

Élettársi kapcsolat  
– bejegyezve

Nyári szabadidõs 
ingyenes programok

A gyalogtúrázók Kutyavárnál

Diósdon a Rádiómúzeum bejáratánál

Negyvenöten voltunk ezen a 
kiránduláson.

A harmadik kirándulás 
Diósdon volt; a Rádiómúzeumot 
látogattuk meg. A Határ utcá-
ban lévő kereszt mellett is elha-
ladtunk, amiről én eddig nem is 
tudtam. A  Rádiómúzeumban 
sok érdekes dologgal ismer-
kedtünk meg, köszönhetően 

a múzeum tárlatvezetőjének. 
Mindezek után a diósdi volt 
kőbánya területén pihentünk 
meg és csodáltuk a táj, a termé-
szet szépségét.

Az összes kirándulás ingye-
nes volt, és a Gyermekjóléti 
Központ uzsonnáról, frissítőről 
is gondoskodott.

 Kiss Attila Csaba

A Hõsök terénél

mozaik


